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weg in New York: de charmante acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de
getalenteerde architect Malcolm en Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim
en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over zijn
verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia
verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de demonen
uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt je,
of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan het
eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en kwaad.' Trouw 'Een
fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze bestonden.
Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in
Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en debuteerde met
Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als
schrijver en werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
Across the Nightingale Floor Lian Hearn 2002 In a novel set in a land much like
ancient Japan, a young boy named Takeo becomes a pawn in the ceaseless wars
between rival warlord clans in a culture ruled by codes of honor and formal
rituals.
De favoriete zus Jessica Knoll 2019-06-11 Als twee zussen deelnemen aan een
realityshow, had niemand kunnen denken dat een van hen het einde van het seizoen
niet zou overleven. Goal Diggers wil het leven van een aantal succesvolle jonge
vrouwen tonen zoals het echt is. Maar als diezelfde vrouwen, opgestookt door de
producers, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ontaardt de show in een drama.
De favoriete zus legt de onzichtbare grenzen, waar ambitieuze vrouwen vaak op
botsen, bloot. Tegelijk biedt het boek een eerlijke kijk op de onderlinge relaties
tussen vrouwen en de constante druk om jong, relevant en promotable te blijven.
Indianapolis Monthly 2001-12 Indianapolis Monthly is the Circle City’s essential
chronicle and guide, an indispensable authority on what’s new and what’s news.
Through coverage of politics, crime, dining, style, business, sports, and arts and
entertainment, each issue offers compelling narrative stories and lively, urbane
coverage of Indy’s cultural landscape.
Dark places Gillian Flynn 2015-07-06 Gillian Flynn Dark places (Duisternis) Libby
Day is zeven toen haar moeder en twee zusjes worden vermoord. Libby weet het huis
te ontvluchten, de ijskoude januarinacht in, en overleeft. Ze getuigt tegen haar
broer Ben, die voor de slachtpartij wordt veroordeeld . Vijfentwintig jaar later
is een genootschap ervan overtuigd dat Ben niet de moordenaar is. Ze vragen Libby
om details, bewijzen waarvan ze hopen dat die Ben zullen vrijpleiten. Stukje bij
beetje komt de onvoorstelbare waarheid uit...
Understanding Tim Parks Gillian Fenwick 2003 "Fenwick reckons with Parks's full
literary range, from his novels and nonfiction books to his translations and
journalism, and sheds light on the work of a versatile English writer whose
international recognition is steadily growing."--BOOK JACKET.
Voor het donker thuis Riley Sager 2021-03-12 Voor het donker thuis is de nieuwste
thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen.

Het gouden uur Whitney Scharer 2019-04-30 Het succesvolle Amerikaanse model Lee
Miller arriveert in 1929 in Parijs om haar droom na te jagen: een leven als
kunstenares. Ze ontdekt dat ze liever achter de camera staat dan ervoor en haalt
de beroemde fotograaf Man Ray over haar te leren fotograferen. Man Ray is een
charismatische figuur, en al snel raken hun levens zowel op professioneel als op
persoonlijk vlak met elkaar verweven. In dit fascinerende en filmische debuut, dat
zich beurtelings afspeelt in het Parijs van de jaren 30 en het door oorlog
verscheurde Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, treedt Lee Miller uit de
schaduw van deze beroemde man om zelf een glansrol op te eisen, ondanks alle
offers die ze daarvoor moet brengen.
V.S. Naipaul, Man and Writer Gillian Dooley 2006 Offering a survey of the life and
work of the 2001 Nobel Laureate for Literature, V S Naipaul, this book introduces
the readers to the writer widely viewed as a curmudgeonly novelist. It assesses
each of Naipaul's major publications in light of his stated intentions, and traces
the development of his writing style over a forty-year career.
George Eliot Gillian Beer 1986
Understanding Alan Sillitoe Gillian Mary Hanson 1999 Understanding Alan Sillitoe
offers a lucid appraisal of the life and works of the well-known contemporary
British writer hailed by critics as the literary descendent of D.H. Lawrence.
Known primarily for his novels Saturday Night and Sunday Morning and The
Loneliness of the Long-Distance Runner, Sillitoe has written more than 50 books
over the last 40 years, including novels, plays, collections of short stories,
poems, and travel pieces, as well as more than four hundred essays. In this
comprehensive study of the major novels and short stories, Hanson reveals
Sillitoe's artistic influences and the dominant thematic concerns of his works.
Het gelukkigste meisje ter wereld Jessica Knoll 2016-04-20 Na haar traumatiserende
tienerjaren op de prestigieuze Bradley School bouwt Ani FaNelli zorgvuldig een
nieuwe identiteit op. Met haar glamoureuze baan, goedgevulde kleerkast en
succesvolle verloofde lacht het leven haar toe. Maar Ani heeft een geheim.
Duistere kwelgeesten uit het verleden bedreigen haar wanhopig gecreëerde illusie
van perfectie. In een razend tempo en vol onverwachte wendingen beschrijft 'Het
gelukkigste meisje ter wereld' de ondraaglijke druk waarmee veel succesvolle
vrouwen moeten zien om te gaan. Achter de scherpe randjes en moordende ambitie van
de heldin gaat een schokkende waarheid schuil, maar ook een hart dat groter is dan
het op het eerste gezicht lijkt. Moet Ani de stilte doorbreken om zich van haar
trauma's te bevrijden? Ook als dat betekent dat ze daarmee alles waarvoor ze
geknokt heeft op het spel zet? "'Het gelukkigste meisje ter wereld' is het soort
boek dat je bij de keel grijpt en niet meer loslaat." - Reese Witherspoon
Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE
SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht
van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan
verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun
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Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. Spannend van begin tot eind.
Voor het donker thuis is de razend spannende nieuwe thriller van bestsellerauteur
Riley Sager, auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste leugen en Sluit alle
deuren. Hoe was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die vraag wel gewend.
Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar ouders, Ewan en Jess, naar
Baneberry Hall, een negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie weken later waren
ze er halsoverkop uit vertrokken; een traumatische gebeurtenis waarover Ewan later
een bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie oude woningen op en ze kan
zich de gebeurtenissen van toen nauwelijks herinneren. Ze gelooft ook eigenlijk
geen woord van wat er in haar vaders boek staat. Wanneer ze na zijn dood Baneberry
Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar het allemaal begon. Ze is van plan om
het pand een facelift te geven en te verkopen. Haar terugkeer wordt met argusogen
bekeken door de inwoners, want het kleine stadje is er niet goed vanaf gekomen in
haar vaders boek. Zodra Maggie over de drempel van Baneberry Hall stapt begint ze
zich af te vragen of er toch geen waarheid in het boek schuilt. Van Riley Sagers
boeken zijn inmiddels ruim 40.000 exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor
het donker thuis is de perfecte read voor de fans van Netflix' The Haunting of
Hill House. ‘Deze pakkende thriller is een must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk
beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het donker wordt, als de wind huilt
en er in de verte een raam klappert. Zorg dat je dicht bij een lichtschakelaar
zit. Die zou je weleens nodig kunnen hebben.’ – Ruth Ware ‘Wederom een
adembenemende hit van Sager.’ – Booklist ‘King of thrillers Sager is terug met een
verhaal over een vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk huis; een horrorsetting
bij uitstek en goed voor een razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een
verslavende thriller.’ – The Washington Post
Verloren vrouw Gillian Flynn 2013-04-30 De verslavende Amerikaanse nummer 1
bestseller waar iedereen over praat, eerder vertaald als Donker hartWie ben je?Wat
hebben we elkaar aangedaan?Dat zijn de vragen die Nick Dunne zichzelf stelt op de
morgen van zijn vijfde trouwdag, als zijn vrouw Amy plotseling verdwenen is. De
politie verdenkt Nick. Amy s vrienden onthullen dat ze bang voor hem was en dingen
voor hem verborgen hield. Hij zweert dat het niet waar is. Forensisch onderzoek
van zijn computer onthult aparte googleresultaten. Hij zegt dat ze niet van hem
zijn. En dan zijn er de verdachte oproepen op zijn mobiele telefoon.Wat is er
gebeurd met Nicks mooie, intelligente vrouw?`Een boek waarvan je anderen smeekt om
het te lezen zodat je er met hen over kunt discussiëren. Mail on Sunday
Lonrho Suzanne Cronje 1976
The Lonrho Connections Suzanne Cronjé 1976
De chemicus Stephenie Meyer 2016-11-08 Een voormalig geheim-agent moet nog één
laatste zaak op zich nemen om haar naam te zuiveren en haar leven te redden in de
eerste thriller van Stephenie Meyer. Bijna niemand weet dat ze ooit voor de
Amerikaanse regering werkte. Ze was de onbetwiste expert op haar vakgebied en
vormde zelf een van de grootste geheimen van een dienst die zelf zo geheim is dat
hij niet eens een naam heeft. Tot de dienst ineens besloot dat ze een te groot
risico vormde en jacht op haar begon te maken. Tegenwoordig blijft ze zelden lang
op dezelfde plek en wisselt ze zo vaak mogelijk van naam. De enige persoon die ze
durfde te vertrouwen is vermoord. En nog altijd beschikt ze over informatie die zo
gevoelig is dat de dienst haar zo snel mogelijk wil liquideren. Als de dienst haar
een uitweg biedt, beseft ze dat het haar enige kans op een normaal leven is. De
nieuwe klus die ze moet aannemen in ruil voor haar leven betekent echter dat ze
nog meer gevoelige informatie moet inwinnen – informatie die haar alsnog in
levensgevaar zou kunnen brengen. Ze besluit de klus aan te nemen en maakt zich
klaar voor de gevaarlijkste missie ooit, die er niet gemakkelijker op wordt als ze
valt voor een man die haar kansen alleen maar kan verkleinen. Ze zal al haar
unieke vaardigheden moeten inzetten om in leven te blijven... De pers over De
chemicus ‘De hoofdpersoon is dapper, heldhaftig én listig, wat haar tot een ideale
heldin maakt. Een thriller om constant bij op het puntje van de stoel te zitten.’
Zin ‘Stephenie Meyer zet met De chemicus een thriller van formaat neer!’ Hebban.nl
‘Geen vampiers, maar actie à la Jason Bourne in De chemicus van Stephenie Meyer.’
The Washington Post ‘De chemicus van Stephenie Meyer: rated B for Badass.’ Kirkus
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Reviews ‘Hoofpersoon Alex is een briljante, paranoïde chemicus, getraind om
terroristen te verhoren.’ The New York Times ‘Stephenie Meyer schreef een
smakelijke thriller voor volwassenen, voor de lezers van David Baldacci en Lee
Child.’ USA Today
Paradiso Gillian Rose 1999 Shortly before her death Gillian Rose began work on a
new book - her Paradiso - thus fulfilling her promise at the end of Love's Work to
'stay in the fray, in the revel of ideas and risk'. Confident even only a week
before her death that she could complete the work, all that remains are these
fragments here published for the first time. In them Rose combined the detached
insight of one who is taking leave, or who has almost left, with a desire to
participate in the joys of life until the last. Exceeding the injunction quoted in
Love's Work to 'keep your mind in hell and despair not', Paradiso sketches a
movement through the hell and despair of terminal illness to an affirmation of the
joys of companionship and memory.
Bevrijd mij Julie Kenner 2014-06-27 Damien Stark heeft alles: een indrukwekkende
carrière, bakken met geld en een onweerstaanbaar uiterlijk. Maar als hij Nikki
Fairchild ontmoet, voelt hij zich toch een arme man. Het probleem: Nikki is
gehecht aan haar vrijheid en niet van plan die op te geven. Maar Damien moet en
zal haar hebben en zet alles op alles om haar te veroveren. Sexy, emotioneel en
romantisch - dit is het verhaal van een man en een vrouw die overweldigd worden
door een bijna verblindende aantrekkingskracht. Wat begint als aantrekking, wordt
steeds intenser. Misschien wordt het wel zo heftig dat het onmogelijk vol te
houden is. Zullen Damien en Nikki zich ooit echt aan elkaar durven overgeven?
Verslavende bestseller voor fans van stoute boeken
On the Edge Gillian Cross 1985 Two young people discover unknown strengths inside
themselves when one is kidnapped and the other tries to save him.
To Tame a Sister Gillian Avery 1973 Twelve-year-old Margaret hardly knows whether
to look forward to a chance to mingle with the famous at her cousins' country
home, or dread the mess her brothers' mischief will make of the situation.
Lina Bryans Gillian Forwood 2003 "The life and work of portrait and landscape
painter Lina Bryans is revealed in this biography. The book situates Bryans in the
context of the Modernist movement of the 1920s, which introduced Paul CTzanne and
Post-Impressionism to the conservative Melbourne art establishment. Bryans is
revealed as an individualist who refused to be allied with either the George Bell
school or the Reeds Heide group and who developed her own intuitive and expressive
style. A critical assessment of Bryans's style and discussion of the range and
social significance of her works are included."
Ability, Merit, and Measurement Gillian Sutherland 1984
Young Elizabethan 1957
Arguing with the Past Gillian Beer 1989 In this elegantly written collection
Gillian Beer considers the difficulty of reading the past in essays on Thomas
Carlyle, Philip Sidney, Samuel Richardson and Virginia Woolf.
Undercover 2 Hugo Luijten 2021-11-02 Wanneer agent Bob Lemmens uit het veld
gehaald wordt door zijn superieuren, moet hij een collega gaan begeleiden bij een
nieuwe undercovermissie. De taak lijkt eenvoudig voor een flik met zijn ervaring,
tot de infiltrant spoorloos verdwijnt in de Limburgse grensstreek. Als de
plofkraken steeds gewelddadiger worden en de man onvindbaar blijft, begint er voor
Bob een race tegen de klok. Volgt Bob zijn instinct of de instructies van zijn
teamleiders? En bovenal, kan hij nieuwe slachtoffers voorkomen?
Gillian Wearing Michael Apted 1999-04-19 Artist Gillian Wearing uses photography
and video to produce a portrait of the complexities of contemporary life. This
book takes a look at all of her work, contextualizing it in relation to 20thcentury painting, photography and video art. The text discusses with the artist
her collaborative approach towards her work and its subjects, and focuses on
10-16, a video installation that charts our transition from childhood to
adolescence. The full transcripts of Wearing's videos are included.
Wonder R.J. Palacio 2013-02-14 `Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik
eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman
is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog
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heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als
ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst
naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en
hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te
pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat
afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een
enorm succes. In Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers
campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen.
`Wonder heeft de kracht om het hart te raken en gedachten te veranderen. The
Guardian `Een prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The
Wall Street Journal `Een zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages
die zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
Het meisje in de trein Paula Hawkins 2015-05-06 VN Thriller van het jaar 2015
Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor,
langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd
voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras
ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen
‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar
eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein
rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het
voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt
dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de
gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken
is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich
met deze zaak te bemoeien? 'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het
is Alfred Hitchcock voor een nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben
Pelgrim
Wolf Gillian Cross 1991 Cassy is forced to stay with her mother in a squatter's
settlement of artists, where she joins the group in producing an educational
program about wolves and inadvertently learns that her missing father is a
notorious terrorist.
Music in New York During the American Revolution Gillian B. Anderson 1987 Indexes
all musical references in James Rivington's Gazette, a weekly newspaper published
in New York City, 1773-1783. Includes all references to music and instruments for
sale, concerts, assemblies and balls, and musical instruction. Profiles the
musical culture of the principal trade center during the Revolutionary War period.
De vijftig tinten trilogie E L James 2012-08-30 Vijftig tinten grijs is het eerste
deel van de zinderende trilogie die in Amerika en Engeland al honderdduizenden
vrouwen in vuur en vlam heeft gezet. Vijftig tinten grijs vertelt hoe de jonge,
onbevangen literatuurstudente Anastasia Steele onverwachts in aanraking komt met
de charismatische, mysterieuze miljardair Christian Grey. Ze is direct betoverd
door hem, maar probeert hem uit haar hoofd te zetten: hij is te rijk en te hoog
gegrepen voor haar. Totdat Grey op een dag ineens in de winkel staat waar ze
parttime werkt. Vanaf dat moment zal Christian Grey Anastasia geen moment meer met
rust laten. Steeds dieper trekt hij haar zijn wereld van duistere seksuele
fantasieën in. Anastasia geniet aanvankelijk zeer van alles wat Grey haar op
seksueel gebied leert en van de luxe en rijkdom waarmee hij haar omgeeft. Maar
meer en meer krijgt Grey de verliefde Anastasia in zijn macht. Zijn donkerste en
diepste wens: totale controle over haar. Christian Grey is verslavend gevaarlijk.
Vijftig tinten grijs is het boek waar elke vrouw het over heeft. Vijftig tinten
donkerder is het tweede deel van de zinderende trilogie die in Amerika en Engeland
al miljoenen vrouwen in vuur en vlam heeft gezet. In Vijftig tinten donkerder
wordt Anastasia Steele afgeschrikt door Christian Greys duistere geheimen, en
verbreekt ze haar relatie met de gekwelde miljardair. Ze start een nieuw leven en
begint een carrière bij een uitgeverij in Seattle, maar haar constante verlangen
naar Grey blijft haar gedachten domineren. Wanneer hij haar een nieuw voorstel
doet kan ze hem dan ook niet weerstaan. Al snel komt Anastasia meer te weten over
het hartverscheurende verleden van de beschadigde en veeleisende Christian dan ze
ooit voor mogelijk had gehouden, en wordt ze geconfronteerd met de vrouwen uit
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zijn verleden. Terwijl Grey worstelt met zijn demonen moet Ana de belangrijkste
beslissing van haar leven maken. Vijftig tinten vrij is het laatste deel van de
zinderende trilogie die in Amerika en Engeland al miljoenen vrouwen in vuur en
vlam heeft gezet. Toen Anastasia Steele de gedreven en getraumatiseerde zakenman
Christian Grey voor het eerst ontmoette, ontvlamde er een sensuele affaire die hun
beider levens voorgoed zou veranderen. Ana wist altijd al dat het niet gemakkelijk
zou zijn om van Christian Grey te houden, maar nu zorgt hun relatie voor allerlei
onvoorziene uitdagingen. Zo moet Ana leren omgaan met Christians extravagante
levensstijl zonder haar eigen integriteit of onafhankelijkheid te verliezen, en
moet Grey zijn dwangmatigheid zien te bedwingen en de gruwelen uit zijn verleden
gaan accepteren. Nu ze eindelijk samen zijn, leven ze in een wereld vol liefde,
passie, intimiteit, rijkdom en eindeloze mogelijkheden. Maar juist op het moment
dat ze het geluk in handen lijken te hebben, dreigt het noodlot Ana's zwartste
nachtmerries werkelijkheid te maken. Tot voor kort werkte E L James, moeder van
twee kinderen, als uitvoerend televisieproducent. Sinds haar jeugd droomde ze
ervan om verhalen te schrijven, maar die droom stelde ze uit voor haar familie en
haar carrière. Uiteindelijk nam ze de pen op. Het resultaat: de succesvolste
erotische trilogie aller tijden. 'Vijftig tinten grijs zet vrouwen in vuur en
vlam!' The New York Times, #1 op de bestsellerlijst 'Meest grensverleggende
erotica ooit door een vrouw geschreven.' Elle
Waarom liefde pijn doet Eva Illouz 2015-02-18 Weinigen is liefdespijn bespaard
gebleven. Die pijn komt tot ons in verschillende gedaanten: in de eenzaamheid na
afloop van een mislukte date, als een gebroken hart door een beëindigde relatie,
of in de vorm van een partner met bindingsangst. De zoektocht naar de ware liefde
(als die al bestaat) gaat zelden over rozen. Sociologe Eva Illouz stelt dat we ons
vandaag de dag op liefdesgebied gedragen als een consument in een zee van
keuzemogelijkheden. We worden `shoppers: veeleisend, constant bezig om een betere
deal te krijgen. We sluiten het toeval, dat mensen altijd heeft geholpen om een
partner te vinden, zo veel mogelijk uit. De schuldigen aan deze ontwikkelingen? De
invloeden van internet, Hollywood en het kapitalisme aldus Illouz.
Gillian Ayres Mel Gooding 2001 This is the first book on major British abstract
painter Gillian Ayres (b.1930). Over 130 colour reproductions of her paintings
accompany Mel Gooding's illuminating text, making the book an essential
contribution to the recent history of British art.
Het motel Dean R. Koontz 2013-03-25 Odd Thomas is een gewone jongen met een
bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner
is een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast een tankstation is er ook een
motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat
er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken. Als je
er eenmaal bent neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over
de Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan
is Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele
personages, omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
Feminism and Geography Gillian Rose 1993-08-20 Geography is a subject which
throughout its history has been dominated by men; men have undertaken the heroic
explorations which form the mythology of its foundation, men have written most of
its texts and, as many feminist geographers have remarked, men's interests have
structured what counts as legitimate geographical knowledge. This book offers a
sustained examination of the masculinism of contemporary geographical discourses.
Drawing on the work of feminist theories about the intersection of power,
knowledge and subjectivity, different aspects of the discipline's masculinism are
discussed in a series of essays which bring influential approaches in recent
geography together with feminist accounts of the space of the everyday, the notion
of a sense of place and views of landscape. In the final chapter, the spatial
imagery of a variety of feminists is examined in order to argue that the
geographical imagination implicit in feminist discussions of the politics of
location is one example of a geography which does not deny difference in the name
of a universal masculinity.
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Deciphering Culture Jane Crisp 2000 This key title explores the issues of
representation, subjectivity and sexuality, focusing in particular on the ways
that representations are used to form identities in different spheres of life.
Give Them All My Love Gillian Tindall 1989 Een Engelse rechter vertelt hoe hij
ertoe is gekomen uit wraak voor de dood van zijn dochter een moord te plegen
waardoor hij in de gevangenis belandde.
Mijn duistere Vanessa Kate Elizabeth Russell 2020-02-21 'Het eenentwintigsteeeuwse antwoord op Lolita.' THE BOOKSELLER De slimme, ambitieuze, naar het
volwassen leven verlangende Vanessa Wye is vijftien als ze voor het eerst seks
heeft met Jacob Strane, haar charmante en geraffineerde 42-jarige leraar Engels.
De allesverterende affaire die volgt isoleert haar van haar omgeving en zal haar
nooit meer volledig loslaten. Zeventien jaar later wordt Strane door een andere
voormalige leerlinge beschuldigd van seksueel misbruik. Vanessa is diep geschokt
door het nieuws, want haar relatie met Strane, dat was toch ware liefde? Wanneer
de oud-leerlinge contact met Vanessa opneemt komt zij voor een onmogelijke keuze
te staan. Houdt ze vast aan het geloof in haar tienerherinneringen of
herdefinieert zij het grootste liefdesverhaal van haar leven en haar seksuele
ontwaken? Op superieure wijze beschrijft Kate Elizabeth Russell de psychologische
dynamiek van een van de moeilijkste kwesties van onze tijd. Zowel genuanceerd als
ongemakkelijk, gedurfd, krachtig en even fascinerend als verontrustend - Mijn
duistere Vanessa gaat door merg en been. Kate Elizabeth Russell behaalde haar
masterdiploma in Creative Writing aan Indiana University en deed een PhD in
Kansas. Tegenwoordig woont ze in Madison, Wisconsin. Mijn duistere Vanessa is haar
debuutroman en verschijnt in 25 landen. 'Aangrijpend en onweerstaanbaar. Mijn

meet-50-shades-continued-of-grey-gillian-griffin

duistere Vanessa schudt je met elke zin door elkaar. Een roman die urgente vragen
oproept en weigert simpele antwoorden te geven.' ELIZABETH DAY, AUTEUR VAN HET
FEEST 'Een briljant en verbluffend debuut. Uitermate waarheidsverschuivend,
menselijk in zijn helderheid en met een huiveringwekkende nagalm. Een absolute
must-read.' GILLIAN FLYNN, AUTEUR VAN GONE GIRL 'Een uitstekend doordachte
bundeling van dynamiet.' STEPHEN KING
Rocking the Cradle Gillian E. Hanscombe 1981
Vijftig tinten donkerder E.L. James 2017-01-20 Nu met bonusmateriaal Vijftig
tinten donkerder Nu verfilmd E L James Deze officiële filmeditie van Vijftig
tinten donkerder bevat E L James' eigen foto's en ervaringen over het maakproces
van de film. Daarnaast bevat het een fragment uit haar volgende boek, Vijftig
tinten donkerder, verteld door Christian. In Vijftig tinten donkerder wordt
Anastasia Steele afgeschrikt door Christian Greys duistere geheimen, en verbreekt
ze haar relatie met de gekwelde miljardair. Ze start een nieuw leven, maar haar
constante verlangen naar Christian blijft haar gedachten domineren. Wanneer hij
haar een nieuw voorstel doet, kan ze hem dan ook niet weerstaan. Al snel komt
Anastasia meer te weten over het hartverscheurende verleden van de beschadigde en
veeleisende Christian dan ze ooit voor mogelijk had gehouden, en wordt ze
geconfronteerd met de vrouwen uit zijn verleden. Terwijl Grey worstelt met zijn
demonen, moet Ana de belangrijkste beslissing van haar leven nemen. De Vijftig
tinten trilogie Wereldwijd meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht Vijftig tinten
grijs Vijftig tinten donkerder Vijftig tinten vrij Omslagbeeld: © 2017 Storyteller
Distribution Co., LLC en Universal City Studios LLC www.uitgeverijprometheus.nl
www.fiftyshadesmovie.com www.eljamesauthor.com Twitter: @E_L_James Facebook:
ELJamesAuthor
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